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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro  Período, do Primeiro Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu-BA.  Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de 
dois mil e vinte e um, às oito horas e quinze minutos, no Edifício do Paço Municipal, situado na 
Praça Dr. Ordálvio Souza Guimarães, nesta cidade, na Sala das Sessões da Câmara esteve reunida 
esta Edilidade sob a Presidência do Vereador Jo sé Cesar Wanderley Brito, tendo como Secretários 
os Vereadores, Almir Santos Pessoa (1º Secretário ) eJoel Teixeira Silva (2º Secretário).Feita a 
chamada compareceram ao Plenário assinando o Livro de Presença os seguintes Vereadores: José 
Cesar Wanderley Brito (Presidente);Adriano Silva Machado (Vice-Presidente); Almir Santos 
Pessoa (1º Secretário);Joel Teixeira Silva (2º Secretário); Sivaldo Ferreira da Silva,Márcio 
Aparecido Araújo Rocha, Reinalvo Rocha Ferreira,Ednei Novais Ferreira, Ronaldo da Silva 
Rocha,Tertulina Silva Andrade e José Antônio Br ito Fontana. Constatado o quórum regimental, o 
Senhor Presidente,“invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão”, ao tempo em que, 
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior que submetida ao 
Plenário foi aprovada pelos Vereadores  presentes. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente,iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE , solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse 
a leitura das seguintes matérias: a) –Ofício nº 020/2021, datado de 05 de abril do corrente ano, 
encaminhado pelo Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Ramonn Gonçalves Brito, capeando 
Projeto de Lei nº 005/2021 que “Autoriza a participação do Município de Ituaçu ao Consórcio 
Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Paramirim; b) - Indicação 
apresentada pelo Ver. Sivaldo Fe rreira da Silva, para a construção de passagem molhada na 
localidade do Riacho da Cabaceira, que dá acesso as localidades de Tranqueiras, Mamonas, Sede, 
Boca da Mata e adjacências, deste município de Ituaçu-BA; c) - Indicações apresentadas pelo Ver. 
Adriano Silva Machado: I -Patrolamento e melhorias na estrada que dá acesso a localidade de 
Cana Brava de Horácio, com a colocação de manilhas em pontos estratégicos de alagamento;II - 
Colocação de manilhas na localidade do Riachão, em frente ao Bar do Sr. Rege, neste município 
de Ituaçu-BA; III - Construção de calçamento e melhoramento da iluminação pública na 
comunidade Quilombola na localidade da Cobra, neste município de Ituaçu-BA; IV - 
Disponibilização de Medico para atendimento na Região de São Jose de Lídio; V - Reforma da 
Escola desativada na Localidade de Mato Grosso de Amélia;  d) - Indicações apresentadas pelo 
Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha: I - Instalação  de braços de luz e troca de lâmpadas nos 
postes existentes na região entre Santa Clara e Açude, de modo a beneficiar todas as comunidades 
que interligam a referida região; II - Construção de redutores de velocidade nas imediações da Rua 
Jaime Andrade Ribeiro, neste Município de Ituaçu – Bahia; e) -  - Indicações apresentadas pelo 
Ver. Ronaldo da Silva Rocha: I - Recuperação da s Estradas que dá acesso a localidade da Bateia, 
neste município de Ituaçu/BA; II -  Perfuração e instalação de um Poço Tubular na Comunidade 
do Espirito Santo, neste município de Ituaçu-BA; III -  Recupe ração da Iluminação Pública na 
localidade do Mato Grosso, deste Município de Ituaçu-BA, altura da Casa de Dona Angelina; IV -  
Construção de uma Quadra Poliesportiva nos Povoados da Ingazeira, Riacho do Bonito e São José 
do Gerais, deste Município de Ituaçu-BA; V - Troca de Transformadorde Energia Elétrica da 
Localidade do Povoado de Campo Grande;  - f) – Indicações apresentadas pelo Vereador Reinalvo 
Rocha Ferreira: I - Alargamento e reabertura do Corredor da Caenana, com providencias de um 
Tapa Buraco para aquelas imediações; II - Manutenção com Tapa Buraco na Via que liga a Sede 
do Município de Ituaçu ao Povoado de Gruta da Mangabeira;  III - Roçagem da Estrada Vicinal 
entre as Localidades de Santa Clara e Cana Brava; g) – Indicações apresentadas pelo Vereador 
José César Wanderley Brito: I - Construção de Barragem de Agua na Localidade de Várzea;  II - 
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Encascalhamento e melhoramento das vias de acesso ao Povoado da Várzea, passando pelo 
Salobro ”. III - Previsão de pagamento de Terço de Férias aos servidores da Educação Municipal; 
Dando continuidade, o Senhor Presidente, encaminhouo Projeto de lei nº 005/2021, acima 
transcrito, às Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento, de Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Obras e Serviços Públicos, para apreciação e apresentação dos pareceres aos referidos 
projetos de leis, ao tempo que,franqueou a palavra aos Edis por cinco minutos para fazer 
comentários sobre os expedientes lidos. Usaram da palavra, os seguintes Vereadores: Não houve 
uso da palavra.Em seguida, o Senhor Presidente, iniciou o GRANDE EXPEDIENTE e 
franqueou a palavra aos Edis por quinze minutos, para tratar de assuntos de qualquer natureza. 
Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Ver. Ednei Novais Ferreira:Saudou a todos os 
presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo 
municipal, disse que várias pessoas já contraíram o Coronavírus, que todos precisam agradecer a 
Deus por estarem vivos e com saúde, que muitos não tiveram essa mesma oportunidade. 
Prosseguindo, disse que foi iniciada uma obra de calçamento em Tranqueiras, mas que há cerca de 
um mês a obra está parada, a rua está interditada e as pessoas não conseguem passar pelo local, 
que algumas pessoas queriam gravar e usar as redes sociais para cobrar uma solução, que ele se 
prontificou a manter contato com o poder executivo para verificar o que está de fato acontecendo e 
levar uma resposta, sugerindo que, caso não seja possível finalizar a obra agora, que pelo menos a 
via seja liberada para o tráfego de veículos. Destacou que o objetivo da sua fala não é criticar a 
administração municipal, mas sim buscar uma solução e atender uma reivindicação do povo. 
Finalizou desejando um bom dia a todos os presentes.Ver. Tertulina Silva Andrade : Saudou a 
todos os presentes, e continuando, a Vereadora disse não concor dar com os vídeos que estão 
circulando nas redes sociais sobre denúncias contra os ex-gestores AdalbertoAlves Luz e Albércio 
da Costa Brito Filho (Albercinho), enfatizando que qua lquer gestor está sujeito ao erro, que nestes 
casos cabe à justiça apurar a responsabilidade de cada um, que qualquer cidadão tem direito de 
fazer uma denúncia, mas que não precisa usar as redes sociais para ficar divulgando porque isso 
está denegrindo a imagem de Ituaçu em todo o Brasil. Voltou a afirmar que qualquer cidadão tem 
o direito de fazer uma denúncia à justiça, mas pediu aos denunciantes que não usem as redes 
sociais para divulgar, enfatizando ser contra esse tipo de prática, independentemente de ter sido 
praticada pelo ex-prefeito Adalberto Luz ou por outras pessoas. Afirmou ser esta a sua opinião, 
que tem o direito de ter e expressar a sua própria opinião sobre isso, pedindo desculpas àqueles 
que não concordam com a sua opinião. Falou que os vídeos estão sendo bastante comentados na 
cidade, que isso trouxe uma repercussão negativa muito grande, salientando que as pessoas só 
comentam sobre os desvios de dinheiro que teriam sido praticados por este ou por aquele gestor. 
Disse que esses vídeos estão circulando em todo o país, que o atual prefeito Phellipe Brito tem um 
futuro brilhante pela frente, ressaltando que já está mostrando os trabalhos realizados, mas que os 
vídeos maculam a sua imagem e a imagem do município de Ituaçu em todo o país. Dando 
continuidade, a Vereadora Tertulina fez uma indicação verbal ao poder executivo solicitando o 
atendimento médico para os moradores da Melancia, bem como, para limpar as ruas do Povoado 
da Lagoa da Lage, afirmando que o serviço de limpeza pública não está sendo realizado, 
destacando que ‘Negão’ começou a fazer a limpeza, mas parou e o lixo está se acumulando, que 
qualquer pessoa pode verificar isso no local. Em seguida, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pela 
contratação de Wanderley para trabalhar no cemitério, afirmando que isso já deveria ter 
acontecido há muito tempo. Finalizou desejando a todos um bom dia.Ver. Sivaldo Ferreira da 
Silva: Saudou a todos os presentes, e em seguida, o Edil agradeceu a Deus por todos terem 
retornado com saúde após o recesso em razão da pandemia do novo Coronavírus, fez uma 
indicação verbal ao poder executivo pedindo a reforma da estrada que liga Tranqueiras a Mamona 
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e Boca da Mata, afirmando que o trecho está em condições precárias, que ontem esteve no local e 
viu a dificuldade dos veículos conseguirem subir a última ladeira, que tem muito cascalho solto no 
local devido às chuvas, que os carros estão tendo que subir de ré, que é necessária uma 
intervenção urgente, nos moldes da que foi feita na estrada que liga o Açude a Tranqueiras e São 
João. Disse estar ciente de que a atual administração tem muitos trechos de estrada para recuperar, 
afirmando ser preciso cuidar dos trechos mais críticos, que não dá para recuperar todas as estradas 
ao mesmo tempo. Prosseguindo, o Vereador Sivaldo, fez uma indicação verbal ao poder executivo 
solicitando a roçagem das estradas, enfatizando,que na região de Tranqueiras, Mamona, Boca da 
Mata, Santo Antônio de Carolo o mato cresceu muito e já está invadindo a estrada. Falou que no 
diaanterior foi feita a roçagem da estrada para Santo Antônio de Carolo, mas como choveu, o mato 
já cresceu e será preciso roçar novamente. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando 
um bom dia aos presentes.Ver. Ronaldo da Silva Rocha: Saudou aos colegas vereadores, aos 
funcionários da Casa, ao público presente, e continuando, o Edil, afirmou que na estrada da 
Laranjeira tem uma cerca viva, na Fazenda do Senhor Hamilton, e que a referida cerca está 
invadindo a pista, a qual quase provocou um acidente, porque ele precisou desviar da mesma, e 
quase bateu em outro motorista em uma moto, afirmando ser preciso tomar uma providência, 
solicitando ao Senhor Presidente, que seja enviado um ofício para o poder executivo ou para o 
dono da propriedade pedindo uma solução. Solicitou ainda, ao Senhor Presidente, o envio de 
ofício para o poder executivo para que adquira carrinhos de limpeza para os postos de saúde, 
afirmando que no PSF de Boca da Mata a responsável pela limpeza usa um balde em cima de uma 
cadeira para limpar. Dando continuidade, o Vereador  Ronaldo disse discordar da fala da 
Vereadora Tertulina Andrade, afirmando que a coisa pública tem que ser tratada de forma pública 
para que todos vejam, doa a quem doer, que quem es tiver errado que pague, que é preciso 
divulgar os vídeos para mostrar ao povo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer em 
Ituaçu. Destacou ter ciência de que os vídeos circulam nas redes sociais não só das pessoas do 
município, mas em todo o país, que no futuro quando o responsável for condenado, de todo jeito, 
todos terão conhecimento. Finalizou agradecendo a atenção de todos.Ver. Adriano Silva 
Machado: Após as saudações de praxe, o Edildisse discordar da fala da Vereadora Tertulina, 
comentando que no dia anterior viu dois cidadãos comentando o vídeo em que mostrava o ex-
prefeito e o ex-presidente da Câmara fazendo uma denúncia, e que eles afirmaram não acreditar 
que o ex-prefeito estivesse lá para fazer uma denúncia, mas sim para responder a uma denúncia 
que foi feita contra o mesmo. Em seguida, questionou ao ex-presidente da Câmara, Vereador 
Márcio Aparecido Araújo Rocha,porque as denúncias não foram feitas antes, quando ele exercia o 
cargo de presidente, afirmando que isso é uma vergonha. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos.Ver. José Antônio Brito Fontana : Saudou a todos os presentes,e prosseguindo, o Edil 
disse que fazer indicação ao poder executivo é um direito dos vereadores, e que tem certeza de que 
o prefeito Phellipe Brito vai se esforçar para atender quase todas as indicações feitas, mas que está 
chocado com a quantidade de indicações feitas pelos vereadores, enfatizando que não sabe se essa 
prática era tão comum nas gestões anteriores, haja vista, que a gestão anterior ficou quatro anos 
sem realizar nenhuma obra no município, salientando que os vereadores deveriam ter cobrado 
mais na legislatura anterior. Comentou a fala do Vereador Sivaldo acerca das estradas, afirmando 
que o prefeito Phellipe Brito enviou Projeto de Lei para a Câmara pedindo autorização para que o 
município de Ituaçu faça parte do Consórcio de Municípios. Ressaltou que o prefeito Phellipe 
Brito, seu pai Albercinho e equipe conseguiram com o Deputado Federal Paulo Magalhães uma 
emenda de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para 300 (trezentos) quilômetros de 
encascalhamento, que os vereadores podem ficar tranquilos que todas as estradas serão 
recuperadas, que isso será feito de forma transparente para o povo ver. Dando continuidade, 
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afirmou que a Vereadora Tertulina precisa prestar atenção nas coisas, que ela precisa se informar 
melhor para não falar besteira, salientando que a democracia existe e permite que as pessoas 
postem vídeos nas redes sociais e levem as coisas ao conhecimento do povo. Afirmou que as 
pessoas que querem esconder a verdade do povo é porque estão fazendo coisa errada, enfatizando 
que na atual gestão as coisas estão sendo feitas de forma transparente, que não vai ter nenhum 
erro, que existem onze vereadores para cobrar, que o pai do prefeito e seus assessores não vão 
permitir que ele erre. Mencionou que ninguém precisa ter medo de vídeo, que nos vídeos as 
pessoas estão dizendo a verdade, que quem faz um vídeo é porque não está com medo. Disse que 
o ex-prefeito Adalberto Luz, foi a Polícia Federal para ser ouvido, que ele foi intimado pela 
corrupção que houve na sua gestão, ressaltando que tem todas as provas e que as provas estão à 
disposição de todos que lhe pedirem. Questionou porque os vereadores não tem interesse de lhe 
pedir essas provas? Falou que basta analisar tais provas para ver que as denúncias são verdadeiras. 
Destacou que quem fez uma denúncia falsa precisa provar na justiça, ressaltando que o ex-prefeito 
Albercinho,lançou um desafio para convocar o Ministério Público Federal, para realizar uma 
fiscalização da CGU, para ver em qual gestão houve desvio de recursos públicos. Afirmou que os 
desvios ocorreram na gestão passada, que eles vão provar isso. Disse ainda,que os vereadores 
precisam cumprir o seu papel, precisam denunciar, que ele não está vendo isso acontecer, que 
nenhum vereador do lado do ex-prefeito Adalberto  está fazendo denúncia. Falou que os 
vereadores, que estão com o prefeito Phellipe Brito vão denunciar, que em breve o ‘carro preto’ 
vai estar em Ituaçu, no Hospital e na residência dos ex-secretários, que eles vão ter que se 
explicar, porque isso não foi feito na legislatura passada, que os vereadores daquela legislatura 
deixaram correr à revelia. Destacou que o não recolhimento do INSS dos funcionários já deveria 
ter sido denunciado desde o primeiro ano de gestão, que os funcionários estão sofrendo com isso, 
que os professores não receberam o terço de férias, questionando porque nenhum vereador 
denunciou? Falou que agora estes mesmos vereadores estão achando ruim que o atual prefeito está 
denunciando e apresentando provas. Enfatizou que na gestão anterior foram realizadas compras 
sem licitação, que isso foi denunciado e será investigado pela Polícia Federal. Afirmou que os 
vereadores são os fiscais, que quando eles foram às casas das pessoas para pedir o voto, 
assumiram o compromisso de representá-los na Câmara Municipal e agora precisam lutar e 
defender o bem público. Em seguida, solicitou ao Senhor Presidente que seja instalada uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que tem as provas, que já foram feitas duas denúncias 
na Polícia Federal, que já tem indícios mais que suficientes para criação de uma Comissão de 
Inquérito, que cabe agora ao plenário e aos vereadores eleitos pelo povo votar pela instalação ou 
não da mesma. Disse que já tem algum tempo querendo fazer este pedido, que não fez antes em 
razão do recesso por causa da pandemia, salientando que não importa por qual lado o vereador foi 
eleito, que agora é a hora de defender o povo, de ser a voz do povo, que quem errou tem que 
pagar.Afirmou que fornece o seu CPF para quem quiser e que as pessoas podem investigar a sua 
vida, que não tem ‘rabo preso’ com ninguém e que não tem medo de vídeo. Afirmou ter 
documentos que comprovam o superfaturamento em Notas Fiscais, que os documentos estão à 
disposição de quem se interessar. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Câmara solicitou ao 
Vereador José Brito Fontana uma cópia de toda a documentação que ele afirmou ter em sua posse, 
questionando se isso é possível. Em resposta, o Vereador José Antônio  afirmou que sim, mas que 
primeiro é preciso criar a comissão, que depois de criada ele entrega uma cópia para cada 
vereador. Convidou os vereadores para visitar a escola do Manoel Alves, em companhia de um 
engenheiro, de um mestre-de-obras, de um representante do Sindicato e da Comissão de Educação 
para verificar se houve ou não superfaturamento das obras, destacando que o mesmo pode ser 
realizado nas escolas de Tranqueiras, Lage e São José. Questionou aos vereadores da legislatura 
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anterior porque não foi feita nenhuma denúncia nesse sentido? Ressaltou que coragem é para 
poucos e que ele tem de sobra, que só fala o que pode provar, que se não puder provar, não fala. 
Afirmou ser uma vergonha contabilizar o gasto com 250 (duzentos e cinquenta) sacos de cimento 
em um reforma de escola, onde não se gastou um saco de cimento sequer. Disse que tem uma nota 
de 105 (cento e cinco) metros quadrados de piso, que este material realmente foi usado, mas que 
tem outra nota de 110 (cento e dez) metros de piso, que não foram efetivamente adquiridos e 
instalados, questionando onde estão os representantes das regiões para cobrar?Mencionou que 
foram supostamente adquiridas 5.000 (cinco mil) telhas para tapar buracos, afirmando que esse 
material é suficiente para construir uma casa. Disse esperar que os vereadores se manifestassem 
favoravelmente pela criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), esperando que 
participem ativamente para verificar as denúncias, que a intenção é visitar os locais, 
acompanhados de uma equipe, para fazer um relatório com foto, vídeo e ata para depois 
encaminhar a denúncia para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Convidou os 
vereadores para assinar ata, ressaltando que se a escola tiver sido reformada, que não há motivo 
para instalação da Comissão de Inquérito, mas que tem certeza de que, quando for instalada a 
comissão vão aparecer muitas ‘notas falsas’. Disse que pediu ao Presidente para que a sessão fosse 
realizada da forma mais breve possível para possibilitar essa visita. Afirmou que, em breve, a 
Câmara vai encaminhar o relatório da Comissão de Inquérito para a Polícia Federal e, quem sabe, 
conseguir até a vinda da CGU para o município, enfatizando que o ‘desmande foi grande’. 
Ressaltou que o atual prefeito Phellipe Brito já fez o que o ‘Pinóquio’ não fez em 04 (quatro) 
anos. Prosseguindo, o Vereador Jo sé Antônio, pediu paciência aos vereadores em relação à 
situação das estradas, afirmando que a atual gestão herdou com as máquinas com os motores 
batidos, que convidou a todos os vereadores para visitar a garagem municipal, que só o Vereador 
Ednei compareceu para ver a situação do maquinário. Destacou que o atual prefeito assumiu há 
apenas três meses, que tem ciência de que os vereadores estão no seu direito de cobrar, que ele 
também cobra e vai cobrar, que o seu objetivo não é só defender o prefeito, que vai apresentar as 
suas reivindicações. Acrescentou que o prefeito já consertou uma, mas que a máquina apresentou 
defeito novamente. Afirmou que a frota de veículos também está sucateada, que tem veículo com 
motor batido há mais de dois anos e não foi consertado. Comentou que na terça-feira, o advogado 
perguntou ao delegado de Polícia Federal sobre a denúncia feita por ele e pelo prefeito Phellipe 
Brito acerca das máquinas compradas com o dinheiro da COVID, questionando se as máquinas 
eram usadas, e o delegado respondeu que eram “usadíssimas” e que não tinha nem palavras para 
descrever a situação. Questionou à vereadora Tertulina como é que eles poderiam deixar de fazer 
o vídeo e levar essa situação ao conhecimento do povo, afirmando que a população não teria como 
saber que o ex-gestor comprou respiradores usados, sem selo da ANVISA, sem nada e pintado de 
pincel. Disse que para levar essa informação para a população, é preciso gravar os vídeos e 
recorrer às redes sociais, internet e jornais. Enfatizou que é preciso dar um basta, que não pode 
deixar ficar por isso mesmo. Em aparte, o Vereador Almir  sugeriu ao Senhor Presidente que a 
fala do Líder da Situação seja a última, após ouvir os demais vereadores para que ele possa 
responder aos questionamentos feitos.Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador José Antônio , 
disse ao Senhor Presidente,que preferia usar os cinco minutos do tempo deLíder da Situação no 
final da sessão, ao tempo em que, agradeceu a atenção de todos.Ver. Reinalvo Rocha Ferreira : 
Saudou a todos os presentes, e em seguida, solicitouao Senhor Presidente, o envio de ofício ao 
Prefeito e para Secretária Municipal de Saúde convidando-os para participarem da próxima sessão 
para que possam ser feitos alguns questionamentos aos mesmos. Finalizou agradecendo a presença 
de todos e desejando um bom dia aos presentes. Ver. Márcio Aparecido Araújo Rocha : 

 

Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil afirmou que uma das funções dos vereadores 
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é apresentar indicações ao poder executivo e, em seguida, apresentou uma indicação verbal para 
limpeza e reforma da quadra do São José de Noé, destacando que foi feita a limpeza do posto de 
saúde, mas que não foi feita da quadra, achando que é uma coisa simples de ser resolvida. Disse 
que, devido as chuvas torrenciais, apareceram algumas rachaduras na estrutura interna, sendo 
necessária uma reforma no patrimônio construído com recursos de emenda parlamentar do 
Deputado Federal José Rocha. Fez ainda, uma indicação verbal ao poder executivo solicitando a 
limpeza e reforma da quadra do Riachão. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para o 
Secretário de Administração para que seja disponibilizado em tempo real, a exemplo do que 
acontecia na gestão passada, no Portal da Transparência, de todas as publicações que são feitas 
pelo município. Destacou que na sessão anterior o Vereador José Antônio questionou se a Escola 
do Manoel Alves tinha sido reformada, que não respondeu porque o questionamento não foi feito 
diretamente a ele, mas que o mesmo pedreiro que trabalhou na reforma da Escola Ramiro Barbosa 
Rocha também trabalhou na Escola Manoel Rodrigues. Disse que o Vereador  José Antônio está 
agindo corretamente ao investigar a aplicação dos recursos públicos e que não concorda com as 
colocações feitas pela Vereadora Tertulina, enfatizando que apesar de não gostar muito das redes 
sociais, acredita que quanto mais a coisa pública for tratada de forma transparente, melhor. 
Mencionou que as pessoas nunca vão concordar em tudo, que para isso existe a justiça para 
decidir. Destacou que foram feitas denúncias sobre a aplicação dos recursos da COVID e agora o 
ex-gestor vai ter a oportunidade de provar a sua inocência, salientando que no dia anterior esteve 
com o ex-prefeito Adalberto Luz na Polícia Federal para apresentar diversas denúncias sobre uso 
de recursos na gestão do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho (Albercinho). Falou que as 
denúncias feitas pelo Senhor Flávio Wanderley Brito, estão sendo investigadas, ressaltando que é 
preciso mesmo investigar, questionando se isso vale para todo mundo ou só para o ex-prefeito 
Adalberto Luz ou se vale também para os anteriores a ele? Disse que há cerca de dois meses, os 
vereadores,Almir e José  Antônio, afirmaram que iriam realizar uma fiscalização das contas do 
legislativo municipal, salientando que eles têm direito de investigar, que estão cumprindo o seu 
papel de investigar, mas que ele também tem direito de fiscalizar e identificar os erros, que seria 
muito bom que os erros não acontecessem, porque a população seria a maior beneficiada. 
Enfatizou que o direito de fiscalizar é de qualquer cidadão e não pode ser limitado. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos.Ver. Joel Teixeira Silva :Saudou a todos os presentes, e 
prosseguindo, o Edilagradeceu a Deus por participar de mais uma sessão do legislativo municipal, 
comentou a fala da Vereadora Tertulina sobre a limpeza pública do povoado da Lage, afirmando 
que em situação de abandono está a fossa do posto de saúde, que ficou quatro anos sem limpar. 
Afirmou que o atual gestor está no cargo há apenas três meses, que tem um funcionário designado 
para fazer a limpeza pública do povoado da Lage, que este funcionário está trabalhando e que tem 
um carro fazendo a coleta do lixo, salientando que no dia anterior esteve no local e viu o Senhor 
Márcio trabalhando, questionando como se pode dizer que o povoado está abandonado? Sobre o 
atendimento médico no Povoado da Melancia, disse acreditar que o prefeito não vai só contratar 
um médico para atender, como vai também construir uma unidade de saúde, vai asfaltar as vias 
públicas e construir uma praça, ressaltando que o ex-gestor esteve no local para fazer as medições, 
mas nada fez.Em aparte, a Vereadora Tertulina  exibiu um áudio em que uma moradora relata 
que as ruas do povoado da Lage não estão sendo varridas, que o lixo está se acumulando e já está 
com mau cheiro, que por essa razão fez o comentário na sessão, ao tempo, em que convidou o 
Vereador Joel Teixeira para irem juntos no povoado da Laje para conversar com o responsável 
pela limpeza pública.Dando continuidade, o Vereador Joel  afirmou estar à disposição para ir ao 
povoado da Lage, que basta marcar o horário, que o município contratou uma pessoa para fazer a 
limpeza, que está pagando pelo serviço e a limpeza está sendo feito, que não tem lógica a denúncia 
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feita pela Vereadora Tertulina, que acredita se tr atar de perseguição política, destacando que na 
gestão anterior a referida Ver eadora não via que as portas do posto de saúde estavam caindo, que 
cupim estava tomando conta do local, que só hoje está vendo os problemas. Disse que o atual 
prefeito já esteve no posto de saúde e está tomando as providências necessárias. Em seguida, o 
Vereador Joel, agradeceu ao prefeito Phellipe Brito pelo encascalhamento que será feito na estrada 
da Lage e Tranqueiras e pelo asfaltamento da entrada da Lage. Parabenizou ao vereador Márcio 
Aparecido por ter postado o vídeo nas redes sociais, afirmando que se existe um erro, é preciso 
buscar uma solução, afirmando acreditar que o ex-prefeito Albercinho é um homem de palavra, 
salientando, que pelo vídeo acreditou que o ex-prefeito Adalberto Luz também estaria presente na 
sessão. Falou que veio para a sessão esperando que o ex-prefeito Adalberto Luz estivesse presente, 
ressaltando que o ex-prefeito Albercinho veio em várias sessões da legislatura passada e 
questionando onde estaria o ex-prefeito Adalberto Luz que não compareceu a nenhuma sessão? 
Finalizou a sua fala agradecendo a atenção de todos. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente 
registrou a presença do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho. Ver. Almir Santos Pessoa : 
Saudou a todos os presentes, e prosseguindo, o Edil agradeceu ao Prefeito Phellipe Brito pela 
manutenção que está sendo dada nas estradas apesar de ter encontrado o maquinário da prefeitura 
em situação precária, afirmando ter pedido prioridade no conserto da estrada que liga o Açude a 
Tranqueiras. Solicitou ao Senhor Presidente, o envio de ofício para o Secretário de Administração 
pedindo a investigação de furto de água no povoado da Gruta da Mangabeira, enfatizando que a 
comunidade sofre muito com a falta d’água e algumas pessoas estão furtando água para abastecer 
piscinas particulares. Disse ter visto o vídeo feito pelo ex-prefeito Adalberto Luz e pelo vereador 
Márcio Aparecido, enfatizando que no vídeo o ex-prefeito Adalberto Luz acusa a atual gestão de 
querer cancelar a licitação para reforma da quadra de Tranqueiras. Afirmou que é preciso 
esclarecer para as pessoas que houve fraude nesta licitação, que a empresa vencedora da licitação 
usou a documentação de outra empresa, solicitando ao Senhor Presidente, que seja enviado um 
ofício para a Procuradora Geral do Município Débora Brito pedindo o Parecer Jurídico desta 
licitação para mostrar a todos os vereadores. Falou que gostaria de aproveitar a presença do 
Secretário Municipal de Assistência Social para pedir ao mesmo que os responsáveis pelo cadastro 
do Programa Bolsa Família se desloquem para as regiões para fazer o cadastro, evitando que as 
pessoas tenham que esperar dois ou três meses pelo agendamento para serem atendidas na sede. 
Sobre o questionamento feito pelo Vereador Edne i, informou que na segunda-feira a empresa vai 
retomar as obras do calçamento de Tranqueiras. Sobre os vídeos, disse não concordar com a fala 
da Vereadora Tertulina, enfatiza ndo que todos que gravaram os vídeos são maiores de idade, que 
as redes sociais são uma realidade hoje e é um instrumento importante de divulgação. Sobre o 
desafio feito pelo ex-prefeito Albercinho, destacou que um documento assinado pelo próprio 
investigado afirmando estar de acordo com a investigação de suas contas, tem grande valia, 
enfatizando sentir vergonha de ter votado no Ve reador Márcio Aparecido para Presidente da 
Câmara, que várias denúncias foram feitas no legislativo municipal, que dez vereadores chegaram 
a assinar um documento pedindo a edição de um Decreto Legislativo para ‘derrubar’ o Decreto do 
Executivo que suspendeu o pagamento de benefícios aos professores, mas o então presidente 
‘engavetou’. Disse que o ex-vereador ‘Lando’ fez uma denúncia e foi ‘engavetada’, que ele 
também fez várias denúncias e o Presidente ‘engavetou’. Disse ainda, que o candidato a vereador 
derrotado Flávio, também apresentou uma denuncia e foi ‘engavetada’. Afirmou que o Vereador 
Márcio Aparecido está querendo ‘se aparecer’, que está tentando colocar os artistas contra o 
prefeito, ressaltando que o erro na sanção da lei foi do ex-presidente e já foi feita uma denúncia no 
Ministério Público Federal para ver quem errou, que assinou um documento atestando que o 
Regimento Interno da Câmara foi ‘rasgado’, que o ex-presidente da Câmara usurpou a sua 
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competência de Presidente da Comissão. Prosseguindo, disse que o Verea dor Márcio Aparecido 
fala que teria sido ameaçado pelos Vereadores  Almir e José Antônio, afirmando que não houve 
ameaça, mas que as contas estão sendo investigadas e as denúncias serão feitas. Ressaltou que o 
ex-presidente pagou, no mês de dezembro, R$ 4.526,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis 
reais) de despesas com almoço, que isso é ilegal, que se o ex-presidente queria agradar aos 
vereadores, deveria ter pago o almoço do próprio bolso e não com recursos da câmara. 
Acrescentou que foi feita uma reforma no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
questionando aos vereadores da legislatura passada se alguém viu essa reforma. Disse que o ex-
presidente gastou quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com despesas de viagem para Salvador, 
pagou R$ 15.600,00(quinze mil e seiscentos reais) para uma empresa para fazer o levantamento do 
patrimônio da Câmara, sendo que o ex-prefeito Adalberto pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 
fazer o levantamento do patrimônio do município, enfatizando ainda que o proprietário dessa 
empresa recebeu pagamentos como Pessoa Física. Afirmou que o ex-presidente só fez engavetar 
as denúncias. Comentou que esteve juntamente com o prefeito Phellipe Brito e o Vereador José 
Antônio na Polícia Federal para fazer as denúncias, destacando, que isso é fruto do levantamento 
feito por eles, questionando onde estão os 7.100 (sete mil e cem) testes de COVID, adquiridos por 
quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelo ex-prefeito Adalberto Luz. Disse ainda, que o ex-
prefeito gastou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com luvas para procedimentos, 10.000 (dez mil) 
caixas de máscaras, questionando onde estão essas máscaras?Mencionou que o ex-prefeito alugou 
o Centro de Turismo e foi pago com dinheiro da COVID, ressaltando que todas as denúncias feitas 
pelo prefeito Phellipe Brito foram feitas com documentação para comprovar e que não adianta o 
Vereador Márcio Aparecido agor a tentar ser o ‘super-herói’, que não adianta tentar intimar o 
prefeito Phellipe Brito, tentar intimidar o ex-prefeito Albercinho, que eles não vão se calar, que 
vão continuar as investigações sobre desvios de recursos no município. Finalizou agradecendo a 
atenção de todos.Em seguida, concedeu a palavra ao Líder do Prefeito. Fazendo uso da palavra, o 
Lider do Prefeito, Vereador José Antônio Brito Fontana , saudou a todos os presentes, ao 
tempo em que, registrou a presença do Prefeito Phellipe Brito, afirmando ser um ‘menino novo’ e 
trabalhador, que vai prestar muitos serviços ao município. Continuando, comentou a fala do 
Vereador Almir, afirmando que a Câmara vai passar a ser atuante. 
Em aparte, o Vereador Almir  afirmou ser favorável à instalação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI). Dando continuidade, o Vereador José Antônio  afirmou que o ex-prefeito 
Adalberto Luz, precisa provar que não cometeu um crime, enfatizando que no seu entendimento 
ele cometeu um crime, que existem provas e elas estão disponíveis para os demais vereadores. 
Afirmou que as denúncias feitas até agora são só ‘um pingo no oceano’, que por enquanto estão 
verificando apenas as despesas com COVID e parte da educação, que quando começar a verificar 
o restante vai ter muito mais porque o ‘desmande’ foi grande, que o desvio do dinheiro foi imenso, 
que não adianta o ‘prefeitinho mequetrefe’ ir para porta de Tribunal de Contas para falar ‘banana’ 
não, que ele precisa vir provar na Câmara, que ele precisa se defender no legislativo, porque está 
sendo acusado. Questionou se o ex-prefeito acha que a sua participação na sessão vai ser como era 
na legislatura passada, que ele dizia que não precisava dos vereadores. Falou que se fosse 
vereador, colocaria o prefeito no seu devido lugar, porque quem manda na câmara são os 
vereadores. Afirmou que quem faz coisa errada tem o dever de se explicar, mas que o ex-gestor 
cometeu um crime e vai precisar se explicar. Disse que ainda tem muita coisa a ser apurada nos 
gastos com a COVID, salientando que disse ao Vereador Márcio Aparecido, que os erros precisam 
ser esclarecidos, e que ele não errou, não precisa ter medo. Afirmou que vai ser preciso apurar, 
enfatizando que o seu CPF está à disposição para quem quiser investigar, que já foi vereador em 
outras três legislaturas e agora está no seu quarto mandato, que quem quiser investigar, pode 
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investigar, mas que não aceita que sejam feitos comentários ‘de rua’, denegrindo a sua imagem e 
da sua esposa, que quando ele identificar quem está fazendo isso, a pessoa vai ter que ser ‘muito 
macho’, igual a ele para assumir o que fala. Enfatizou que a responsabilidade de provar que não 
cometeu o crime é do ex-prefeito, que o ex-presidente precisa provar que não houve erro na sua 
gestão, que se ele não errou, não tem nada a temer, que os vereadores estão apenas cumprindo o 
seu papel. Disse que é Líder do Prefeito na Câmara, que está cumprindo o seu papel, que o 
prefeito Phellipe Brito, desde que assumiu, só tem trabalhado, que encontrou uma prefeitura 
sucateada, que quem não quiser ouvir as críticas, que coloque um fone no ouvido, porque ele não 
vai se cansar de repetir, que até sente pena do ex-prefeito. Afirmou que as denúncias feitas têm 
procedência, defendeu que o atual prefeito deve continuar denunciando, que as pessoas querem 
saber, pois confiaram nele para assumir o município, com muita honra. Pediu que o atual prefeito 
seguisse o exemplo do seu pai, que se fizer isso só vai ‘colher vitória’ porque o povo vai saber 
reconhecer. Finalizou agradecendo a todos pela atenção. Na sequência, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Ex-Prefeito Albércio da Costa Brito Filho (Albercinho). Fazendo uso da 
palavra, o Senhor Albércio da Costa Brito Filho (Albercinho), inicialmente, saudou a todos os 
presentes, e em seguida, afirmou que o prefeito Phellipe Brito vai ser o melhor prefeito da história 
de Ituaçu. Disse ser um prazer e uma honra participar das sessões legislativas, enfatizando que 
sempre participou de cabeça erguida, sem medo de qualquer coisa porque não fez nada de errado. 
Mencionou que não teve conhecimento das denúncias feitas contra ele pelo ex-prefeito Adalberto 
Luz e pelo Vereador Márcio Aparecido, que se el es acreditam que houve um erro, é dever deles 
denunciar e pedir a apuração, que o melhor local para fazer isso é a justiça. Disse que viu o vídeo 
e que esperava que o ex-prefeito participasse da presente sessão, que o mesmo não se acovardasse 
com o desafio feito por ele, destacando que o Ve reador Márcio Aparecido só estava presente 
porque é vereador. Afirmou esperar que o poder legi slativo apurasse todas as denúncias que foram 
feitas à Polícia Federal, bem como, apurasse todos os atos praticados nas suas gestões anteriores e 
denuncie tudo que encontrar de errado. Disse esperar que todos os vereadores assinem o pedido 
para que o Ministério Público Federal recomende uma fiscalização da CGU em Ituaçu, 
enfatizando que esse órgão é capaz de apurar todas as denúncias de irregularidades feitas contras 
as gestões anteriores. Falou que nem procurou se informar sobre o conteúdo da denúncia, porque 
não está preocupado e não tem rabo preso com ninguém, que não deve satisfação a ninguém, que 
quem errou que pague pelo seu erro. Ressaltou que o objetivo da sua fala é fazer um apelo a todos 
os vereadores para que eles assinem o ofício para o Ministério Público Federal, porque tem certeza 
de que o pedido será aceito se for assinado por todos. Acrescentou que esperava a presença do ex-
prefeito Adalberto Luz na presente sessão, que lançou um desafio ao mesmo no dia anterior para 
assinar o documento, mas acredita que não será necessária. Agradeceu a todos pela atenção, ao 
tempo em que, se colocou à disposição para fazer qualquer esclarecimento que fosse necessário. 
Disse discordar da fala da Vereadora Tertulin a, defendendo que tudo que envolve a coisa pública 
deve ser tratada de forma pública, que se alguém acha que ele usou os recursos públicos 
indevidamente, tem o direito de levar isso ao conhecimento da sociedade e das autoridades, mas se 
não ficar provado o que a pessoa falou, pode ter certeza de que ele acionará a pessoa na justiça por 
tentar denegrir a sua imagem. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente,  pediu ao Ve reador Márcio Aparecido que encaminhasse um ofício, com a assinatura 
dos vereadores da bancada de oposição, indicando-o para Líder da Oposição para que ele tenha 
direito de uso da palavra como líder. Afirmou que sua intenção é conduzir o legislativo de forma 
democrática, que vai respeitar os tempos estabelecidos pelo Regimento Interno, que se na próxima 
sessão o ex-prefeito Adalberto Luz ou outra pessoa solicitar o uso da fala, que vai conceder a ele 
pelo tempo regimental. Afirmou que sua intenção é gravar as sessões em vídeo e transmitir pelas 
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redes sociais, dando a máxima transparência aos trabalhos.Em questão de ordem, o Vereador 
Márcio Aparecido  afirmou que a Mesa Diretora permitiu que o ex-prefeito Albercinho fizesse 
uso da palavra sem ter feito a devida inscrição, que é preciso seguir o Regimento Interno, que a 
fala do ex-prefeito não poderia ser no final da sessão, que deveria ter sido antes da Ordem do Dia. 
Em resposta, o Senhor Presidente disse que o ex-prefeito tinha feito a inscrição verbalmente, 
voltando a pedir ao Vereador Márcio Aparecido que formalizasse por escrito a sua indicação como 
Líder da Oposição. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Assessor Jurídico da 
Câmara. Fazendo uso da palavra, o Assessor Jurídico, Dr. Eric, saudou a todos os presentes, e em 
seguida, afirmou que o Artigo 127 do Regimento Interno prevê que a instalação de Comissão de 
Inquérito deve ser subscrita por 1/3 dos vereadores, prevê ainda que esse requerimento deve ser 
feito por escrito, que o pedido precisa indicar fato e certo a ser apurado. Disse que em caso de 
requerimento feito por apenas um vereador, o pedido precisa ser submetido à apreciação do 
plenário. Fazendo uso da palavra, o Vereador Jo sé Antônio Fontana afirmou que o requerimento 
jáestá pronto há mais de trinta dias. Logo após, o Presidente da Câmara, Vereador José César 
Wanderley Brito,registrou a presença do Prefeito Municipal, Senhor Phellipe Brito, do ex-
prefeito, Senhor Lupes José dos Santos, do ex-prefeito Albércio da Costa Brito Filho, do 
advogado Helcônio Brito Moraes, do Secretário de Assistência Social José Carlos dos Anjos, ao 
tempo em que, agradeceu a presença do público na sessão, pedindo que as pessoas comparecessem 
mais vezes ao legislativo municipal. Em seguida, fez indicações verbais ao poder executivo, 
afirmando que é preciso dar uma previsão de pagamento do 1/3 de férias aos funcionários, que o 
seu objetivo não é acusar ‘A’ ou ‘B’, que não tem conhecimento da integralidade dos fatos, que o 
objetivo é apenas tentar viabilizar o recebimento do benefício pelos servidores Municipais. 
Indicou ao poder executivo: a) -previsão de pagamento de terço de férias aos servidores da 
educação municipal; b) - encascalhamento das vias de acesso ao povoado da Várzea, passando 
pelo Salobro; c) -  construção de barragem de água na localidade da Várzea. Dando continuidade, 
o Senhor Presidente, afirmou que uma das funções dos vereadores é fazer as indicações de obras 
ao poder executivo. Em seguida, comentou sobre os vídeos das denúncias, afirmando acreditar que 
os denunciantes devem ter fundamentos para denunciar, que se for necessária a instalação de uma 
Comissão de Inquérito pelo poder legislativo, que tudo será feito como determina o Regimento 
Interno, seja para investigar ‘A’ ou ‘B’. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, solicitando que lavrasse a presente 
Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada.  Ver. Almir Santos Pessoa –

 Primeiro Secretário, mandei digitar e subscrevi. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ituaçu-BA, em nove de  abril de dois mil e vinte e um.  

 ____________________________________________ 

 
____________________________________________  

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________  

 

____________________________________________ 
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